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Obras de artistas mineiros são restauradas na Igreja do Rosário
dos Pretos, em Mariana (MG)
A comunidade marianense conhece o resultado da obra de
restauração dos elementos artísticos da Igreja Nossa Senhora
do Rosário dos Pretos, em cerimônia e celebração eucarística
com a presença da presidente do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa. Leia mais
30ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade lança
edital renovado
Para estimular o envolvimento da sociedade civil na busca pela
salvaguarda e proteção dos bens culturais do país, o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lançou
o edital da 30ª Edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de
Andrade. O prazo para inscrição dos projetos foi prorrogado
para o dia 5 de julho de 2017.
Leia mais
PA - Congresso de Carimbó reúne grupos do Pará
Para fortalecer a autonomia e protagonismo dos grupos e
comunidades carimbozeiras na luta pela garantia de direitos
e salvaguarda, realizado, entre os dias 24 e 26 de maio, o II
Congresso Estadual do Carimbó, no Pará. Leia mais
GO - “Nosso partido no Iphan é o patrimônio cultural
brasileiro”
Superintendente do Iphan em Goiás diz que segredo para
gerir os bens tombados passa pela gestão compartilhada
e alerta: o Plano Diretor de Goiânia precisa cuidar da parte
antiga da cidade.
Leia mais
DF - Evento celebra 30 anos de Brasília como Patrimônio
Cultural da Humanidade
A Universidade de Brasília recebeu um evento promovido
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) em comemoração aos seus 80 anos e aos 30 anos
da concessão do título de Patrimônio Cultural à Brasília pela
Unesco. Leia mais
SC- Sítios arqueológicos são encontrados em obra do
Contorno Viário da Grande Florianópolis
Artefatos foram recolhidos em Biguaçu e Palhoça e retratam a
ocupação da região no período pré-colonial.
Leia mais
BA- Salvador fará investimento milionário em museus
Cidade terá R$ 105 milhões para construção de três novos
espaços públicos.
Leia mais
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Agenda
Mercado de Arte: prazo
final para cadastro no
CNART é 30 de junho
Os comerciantes de obras
de arte e antiguidade terão
até o dia 30 de junho para
entrar no Cadastro Nacional
de Negociantes de Obras de
Arte e Antiguidades (Cnart). E
os que não cumprirem estarão
sujeitos a multa.
Leia mais

MS - Exposição O Expresso
Memória | 7472, em Mato
Grosso do Sul
O Instituto do Patrimônio
Histórico
e
Artístico
Nacional, por meio de sua
Superintendência em Mato
Grosso do Sul, apresenta uma
exposição temporária, sobre
a história e as memórias da
Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil “O expresso memória |
7472”. Leia mais

Mundo
Turismo sustentável é
‘ferramenta poderosa’
para proteger
biodiversidade, diz
UNESCO
A diretora-geral da UNESCO,
Irina Bokova, defendeu o
turismo sustentável como
“ferramenta poderosa” para
proteger
ecossistemas
e
preservá-los para as gerações
futuras. Leia mais

Alcobaça, Batalha,
Coimbra e Tomar obtêm
verbas para promoção
turística
Alcobaça, Batalha, Coimbra e
Tomar irão repartir uma verba
de cerca de 2 milhões de euros
para aplicar, na realização e
promoção de iniciativas para
valorizar os seus respetivos
monumentos
classificados
pela UNESCO. Leia mais

